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ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 184/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 25ης Φεβρουαρίου 2014
για τον καθορισμό, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό
Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί
καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας, των όρων και
των προϋποθέσεων που θα εφαρμόζονται στο σύστημα ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ των
κρατών μελών και της Επιτροπής και για τη θέσπιση, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1299/2013
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού
ειδικών διατάξεων για την υποστήριξη του στόχου της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας από το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, της ονοματολογίας των κατηγοριών παρέμβασης για την
υποστήριξη του στόχου της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης
στική πράξη, ενώ οι κατηγορίες παρέμβασης για τον στόχο
των επενδύσεων στην ανάπτυξη και την απασχόληση υπόκει
νται σε διαφορετική διαδικασία.

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης,
Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρω
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου
2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το
Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανά
πτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας, και περί
καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερει
ακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ευρωπαϊκό
Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας, και για την κατάργηση του κανονι
σμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 (1), και ιδίως το άρθρο 74 παράγρα
φος 4,

(2)

Σύμφωνα με το άρθρο 74 παράγραφος 4 του κανονισμού
(ΕΕ) αριθ. 1303/2013, όλες οι επίσημες ανταλλαγές πληρο
φοριών μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής γίνο
νται με σύστημα ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων. Είναι,
επομένως, απαραίτητο να θεσπιστούν οι όροι και οι προϋ
ποθέσεις που θα πρέπει να πληροί το εν λόγω σύστημα
ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων.

(3)

Η διαδικασία ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ κράτους
μέλους και Επιτροπής θα πρέπει να εξεταστεί χωριστά από
τη διαδικασία που προβλέπεται για τις ανταλλαγές πληρο
φοριών μεταξύ δικαιούχων και εκάστοτε αρχών, σύμφωνα με
το άρθρο 122 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.
1303/2013, και η οποία αποτελεί αντικείμενο διαφορετικής
εκτελεστικής πράξης. Για να κατοχυρωθεί καλύτερη ποιότητα
πληροφοριών σχετικά με την εκτέλεση των επιχειρησιακών
προγραμμάτων, μεγαλύτερη χρησιμότητα του συστήματος
και απλούστευση, είναι απαραίτητο να οριστούν οι βασικές
απαιτήσεις όσον αφορά τη μορφή και την εμβέλεια των
πληροφοριών που θα ανταλλάσσονται.

(4)

Είναι απαραίτητο να οριστούν οι αρχές, καθώς και οι κανό
νες που θα ισχύουν για τη λειτουργία του συστήματος σε
σχέση με την ταυτοποίηση του αρμοδίου για τη μεταφόρ
τωση των εγγράφων και τις τυχόν επικαιροποιήσεις τους.

(5)

Για να κατοχυρωθεί η μείωση της διοικητικής επιβάρυνσης
των κρατών μελών και της Επιτροπής, και για να εξασφαλι
στεί ταυτόχρονα η αποτελεσματική και αποδοτική ηλεκτρο
νική ανταλλαγή πληροφοριών, είναι απαραίτητο να καθορι
στούν τα τεχνικά χαρακτηριστικά του συστήματος.

(6)

Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή θα πρέπει επίσης να έχουν τη
δυνατότητα να κωδικοποιούν και να διαβιβάζουν δεδομένα
με δύο διαφορετικούς τρόπους, οι οποίοι θα καθοριστούν.
Είναι επίσης απαραίτητο να προβλεφθούν κανόνες για τις
περιπτώσεις ανωτέρας βίας που εμποδίζουν τη χρήση του
συστήματος ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων, ώστε να
εξασφαλιστεί ότι τόσο τα κράτη μέλη όσο και η Επιτροπή
μπορούν να συνεχίσουν να ανταλλάσσουν πληροφορίες με
εναλλακτικά μέσα.

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1299/2013 του Ευρω
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου
2013, περί καθορισμού ειδικών διατάξεων για την υποστήριξη του
στόχου της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας από το Ευρωπαϊκό
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (2), και ιδίως το άρθρο 8 παρά
γραφος 2 δεύτερο εδάφιο,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού συνδέονται στενά
μεταξύ τους, αφού όλες αφορούν πτυχές της προετοιμασίας
των επιχειρησιακών προγραμμάτων στο πλαίσιο του στόχου
των επενδύσεων στην ανάπτυξη και την απασχόληση και του
στόχου της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας. Για να δια
σφαλιστεί η συνοχή μεταξύ των διατάξεων αυτών, οι οποίες
πρόκειται να τεθούν σε ισχύ ταυτόχρονα, και για να διευκο
λυνθούν όλοι οι πολίτες της Ένωσης να σχηματίσουν συνο
λική εικόνα των διατάξεων και να έχουν ευχερή πρόσβαση σ’
αυτές, είναι σκόπιμο να περιληφθούν, στην παρούσα εκτελε
στική πράξη, διατάξεις σχετικά με τις κατηγορίες παρέμβα
σης για τον στόχο της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας,
δεδομένου ότι η διαδικασία διαβούλευσης με την επιτροπή
συντονισμού των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών
Ταμείων, που θεσπίζεται στο άρθρο 150 παράγραφος 1 του
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 είναι η ίδια όπως για τις
άλλες διατάξεις που καλύπτονται από την παρούσα εκτελε

(1) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 320.
(2) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 259.
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Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή θα πρέπει να εξασφαλίσουν
ότι η διαβίβαση δεδομένων μέσω συστήματος ηλεκτρονικής
ανταλλαγής δεδομένων διεξάγεται με ασφαλή τρόπο που
εγγυάται τη διαθεσιμότητα, την ακεραιότητα, την γνησιότη
τα, την εμπιστευτικότητα και τη μη άρνηση αναγνώρισης των
πληροφοριών. Επομένως, θα πρέπει να οριστούν κανόνες για
την ασφάλεια.

27.2.2014

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

Διατάξεις εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013
όσον αφορά τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά
Ταμεία
ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

(8)

(9)

(10)

(11)

Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να σέβεται τα θεμελιώδη
δικαιώματα και να τηρεί τις αρχές που αναγνωρίζονται από
τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, και κυρίως το δικαίωμα προστασίας των προσωπι
κών δεδομένων. Επομένως, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να
εφαρμόζεται σύμφωνα με τα εν λόγω δικαιώματα και αρχές.
Όσον αφορά τα προσωπικά δεδομένα που υφίστανται επε
ξεργασία από κράτη μέλη, εφαρμόζεται η οδηγία 95/46/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (1).
Όσον αφορά την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από
τα όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης και την ελεύ
θερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, εφαρμόζεται ο
κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβου
λίου και του Συμβουλίου (2).

Σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο του
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1299/2013, είναι απαραίτητο να
προσδιοριστούν κοινές κατηγορίες παρέμβασης για τα προ
γράμματα στο πλαίσιο του στόχου της ευρωπαϊκής εδαφικής
συνεργασίας, ώστε να είναι σε θέση τα κράτη μέρη να υπο
βάλλουν στην Επιτροπή συνεκτικές πληροφορίες για την
προγραμματισμένη χρήση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφε
ρειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), καθώς και πληροφορίες σχετικά
με τη σωρευτική κατανομή των πόρων και των δαπανών του
ΕΤΠΑ ανά κατηγορίες και τον αριθμό των πράξεων σε όλη
τη διάρκεια της περιόδου εφαρμογής ενός προγράμματος. Ο
σκοπός είναι να δοθεί η δυνατότητα στην Επιτροπή να ενη
μερώνει καταλλήλως τα υπόλοιπα όργανα της Ένωσης και
τους πολίτες της Ένωσης σχετικά με τη χρήση του ΕΤΠΑ.

Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να αρχίσει να ισχύει την
επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να διασφαλιστεί η ταχεία
εφαρμογή των μέτρων που προβλέπει.

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι
σύμφωνα με το άρθρο 150 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, δεδομένου ότι εξέ
δωσε γνώμη η επιτροπή συντονισμού των ευρωπαϊκών διαρ
θρωτικών και επενδυτικών ταμείων που συστάθηκε με το
άρθρο 150 παράγραφος 1 του εν λόγω κανονισμού,

(1) Οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,
της 24ης Οκτωβρίου 1995, για την προστασία των φυσικών προσώπων
έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την
ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (ΕΕ L 281 της
23.11.1995, σ. 31).
(2) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2000, σχετικά με την προστασία των
φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας και
σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (ΕΕ L 8 της
12.1.2001, σ. 1).

[Εξουσιοδότηση βάσει του άρθρου 74 παράγραφος 4 του
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013]
Άρθρο 1
Θέσπιση συστήματος ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων
Η Επιτροπή θεσπίζει σύστημα ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων
για όλες τις επίσημες ανταλλαγές πληροφοριών μεταξύ του κράτους
μέλους και της Επιτροπής.
Άρθρο 2
Περιεχόμενο του συστήματος ηλεκτρονικής ανταλλαγής
δεδομένων
1.
Το σύστημα ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων
(«SFC2014»), περιέχει τουλάχιστον τις πληροφορίες που ορίζονται
στα υποδείγματα και στα μορφότυπα τα οποία καθορίζονται σύμ
φωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, με τον κανονισμό
(ΕΕ) αριθ. 1299/2013, με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1305/2013
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (3) και με τη
μελλοντική νομική πράξη της Ένωσης που θα καθορίζει τις προϋ
ποθέσεις για τη χρηματοδοτική υποστήριξη της θαλάσσιας και της
αλιευτικής πολιτικής για την προγραμματική περίοδο 2014-2020
(«κανονισμός ΕΤΘΑ»).
2.
Οι πληροφορίες που θα παρέχονται με τα ηλεκτρονικά έντυπα
τα οποία θα είναι ενσωματωμένα στο SFC2014 («δομημένα δεδο
μένα») δεν επιτρέπεται να αντικαθίστανται από μη δομημένα δεδο
μένα, συμπεριλαμβανομένων των υπερσυνδέσμων ή άλλων τύπων μη
δομημένων δεδομένων, όπως τα συνημμένα έγγραφα ή εικόνες.
Όταν ένα κράτος μέλος διαβιβάζει τις ίδιες πληροφορίες σε
μορφή δομημένων δεδομένων και σε μορφή μη δομημένων δεδομέ
νων, αν υπάρχουν ασυμφωνίες, χρησιμοποιούνται τα δομημένα
δεδομένα.
Άρθρο 3
Λειτουργία του SFC2014
1.
Η Επιτροπή, οι αρχές που ορίζονται από τα κράτη μέλη
σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ,
Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου (4), με το άρθρο 123 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.
1303/2013 και με το άρθρο 65 παράγραφος 2 του κανονισμού
(ΕΕ) αριθ. 1305/2013, και οι φορείς στους οποίους έχουν ανατεθεί
καθήκοντα των εν λόγω αρχών εισάγουν στο SFC2014 τις πληρο
φορίες για τη διαβίβαση των οποίων είναι αρμόδιες ή αρμόδιοι και
κάθε τυχόν επικαιροποίησή τους.
(3) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 για τη στήριξη της αγρο
τικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανά
πτυξης (ΕΓΤΑΑ) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
1698/2005 του Συμβουλίου (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 487).
(4) Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβου
λίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους
δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό
της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ.
1605/2002 του Συμβουλίου (ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.).
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2.
Κάθε διαβίβαση πληροφοριών στην Επιτροπή επαληθεύεται
και υποβάλλεται από πρόσωπο διαφορετικό από εκείνο που εισή
γαγε τα δεδομένα για την εν λόγω διαβίβαση. Αυτή η διάκριση
καθηκόντων υποστηρίζεται από το SFC2014 ή από τα πληροφορικά
συστήματα διαχείρισης και ελέγχου των κρατών μελών που συνδέο
νται αυτόματα με το SFC2014.

2009/136/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλί
ου (3), την οδηγία 1995/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου (4) και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001.

3.
Τα κράτη μέλη διορίζουν, σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο ή
και σε εθνικό και σε περιφερειακό επίπεδο, ένα ή περισσότερα
πρόσωπα αρμόδια για τη διαχείριση των δικαιωμάτων πρόσβασης
στο SFC2014, τα οποία επιτελούν τα ακόλουθα καθήκοντα:

Για τη διασφάλιση αποτελεσματικής και αποδοτικής ανταλλαγής
πληροφοριών, το SFC2014 έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

α) ταυτοποιούν χρήστες που ζητούν πρόσβαση, ελέγχοντας αν
όντως οι χρήστες αυτοί απασχολούνται από τον οργανισμό·
β) ενημερώνουν τους χρήστες σχετικά με τις υποχρεώσεις τους να
διαφυλάττουν την ασφάλεια του συστήματος·
γ) επαληθεύουν το δικαίωμα των χρηστών για είσοδο στο ζητού
μενο προνομιακό επίπεδο πρόσβασης σε σχέση με τα καθήκοντά
τους και τη θέση τους στην ιεραρχία·

Άρθρο 4
Χαρακτηριστικά του SFC2014

α) διαδραστικά έντυπα ή έντυπα προσυμπληρωμένα από το
σύστημα με βάση δεδομένα που έχουν ήδη προηγουμένως
καταγραφεί σ’ αυτό·
β) αυτόματους υπολογισμούς, όταν μειώνουν την προσπάθεια
κωδικοποίησης που καταβάλλουν οι χρήστες·
γ) αυτόματους ενσωματωμένους ελέγχους για να επαληθεύεται η
εσωτερική συνοχή των διαβιβαζόμενων δεδομένων και η συνοχή
των δεδομένων αυτών με τους ισχύοντες κανόνες·
δ) προειδοποιητικά μηνύματα παραγόμενα από το σύστημα, που
προειδοποιούν τους χρήστες του SFC2014 ότι ορισμένες ενέρ
γειες μπορούν ή δεν μπορούν να επιτελεστούν·

δ) ζητούν τον τερματισμό των δικαιωμάτων πρόσβασης όταν αυτά
δεν χρειάζονται πλέον ή δεν δικαιολογούνται πλέον·

ε) επιγραμμική παρακολούθηση του σταδίου στο οποίο βρίσκεται
η επεξεργασία της πληροφορίας που εισάγεται στο σύστημα·

ε) αναφέρουν αμέσως ύποπτα συμβάντα που ενδέχεται να παρα
βλάψουν την ασφάλεια του συστήματος·

στ) διαθεσιμότητα δεδομένων ιστορικού για όλες τις πληροφορίες
που εισάγονται για ένα επιχειρησιακό πρόγραμμα.

στ) εξασφαλίζουν ανά πάσα στιγμή την ακρίβεια των δεδομένων
ταυτοποίησης των χρηστών, γνωστοποιώντας οποιαδήποτε
αλλαγή·
ζ) λαμβάνουν τις απαραίτητες προφυλάξεις όσον αφορά την προ
στασία των δεδομένων και του εμπορικού απορρήτου με βάση
τους ενωσιακούς και τους εθνικούς κανόνες·
η) ενημερώνουν την Επιτροπή για τυχόν αλλαγές που επηρεάζουν
την ικανότητα των αρχών των κρατών μελών ή των χρηστών
του SFC2014 να ασκούν τις αρμοδιότητες που αναφέρονται
στην παράγραφο 1 ή την προσωπική τους ικανότητα να ασκούν
τις αρμοδιότητες που αναφέρονται στα στοιχεία α)-ζ).
4.
Οι ανταλλαγές δεδομένων και οι συναλλαγές φέρουν υποχρε
ωτικά ηλεκτρονική υπογραφή κατά την έννοια της οδηγίας
1999/93/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλί
ου (1). Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή αναγνωρίζουν τη νομική
ισχύ και το παραδεκτό της ηλεκτρονικής υπογραφής που χρησιμο
ποιείται στο SFC2014 ως αποδεικτικό στοιχείο στις δικαστικές
διαδικασίες.
Οι πληροφορίες που υφίστανται επεξεργασία μέσω του SFC2014
σέβονται την προστασία της ιδιωτικής ζωής και των προσωπικών
δεδομένων των ιδιωτών και την προστασία του εμπορικού απορρή
του των νομικών προσώπων σύμφωνα με την οδηγία 2002/58/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2), την οδηγία
(1) Οδηγία 1999/93/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλί
ου, της 13ης Δεκεμβρίου 1999, σχετικά με το κοινοτικό πλαίσιο για
ηλεκτρονικές υπογραφές (ΕΕ L 13 της 19.1.2000, σ. 12).
(2) Οδηγία 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλί
ου, της 12ης Ιουλίου 2002, σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον
τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία για την προστασία ιδιω
τικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες) (ΕΕ L 201 της 31.7.2002,
σ. 37).

Άρθρο 5
Διαβίβαση δεδομένων μέσω του SFC2014
1.
Το SFC2014 είναι προσβάσιμο από τα κράτη μέλη και από
την Επιτροπή είτε άμεσα, μέσω διαδραστικής διεπαφής χρήστη (π.χ.
διαδικτυακή εφαρμογή), είτε μέσω τεχνικής διεπαφής που χρησιμο
ποιεί προκαθορισμένα πρωτόκολλα (π.χ. διαδικτυακές υπηρεσίες)
που επιτρέπουν τον αυτόματο συγχρονισμό και διαβίβαση δεδομέ
νων μεταξύ συστημάτων πληροφοριών των κρατών μελών και
SFC2014.
2.
Η ημερομηνία ηλεκτρονικής διαβίβασης της πληροφορίας από
το κράτος μέλος στην Επιτροπή και αντιστρόφως θεωρείται ως
ημερομηνία υποβολής του εν λόγω εγγράφου.
3.
Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, δυσλειτουργίας του SFC2014 ή
αδυναμίας σύνδεσης με το SFC2014 που υπερβαίνει τη μία εργά
σιμη ημέρα κατά την τελευταία εβδομάδα πριν από την καθορι
σμένη προθεσμία για την υποβολή πληροφοριών ή κατά την
περίοδο από 23 ως 31 Δεκεμβρίου ή τις πέντε εργάσιμες ημέρες
σε άλλες περιόδους, η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ κράτους
μέλους και Επιτροπής μπορεί να πραγματοποιηθεί σε χαρτί με τη
χρήση των υποδειγμάτων ή των μορφοτύπων που αναφέρονται στο
άρθρο 2 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού.
(3) Οδηγία 2009/136/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβου
λίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009, για τροποποίηση της οδηγίας
2002/22/ΕΚ για την καθολική υπηρεσία και τα δικαιώματα των χρηστών
όσον αφορά δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, της οδη
γίας 2002/58/ΕΚ σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπι
κού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των
ηλεκτρονικών επικοινωνιών και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004
για τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών που είναι αρμόδιες για την
επιβολή της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών (ΕΕ L 337
της 18.12.2009, σ.11)
(4) Οδηγία 1995/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλί
ου, της 24ης Οκτωβρίου 1995, για την προστασία των φυσικών προ
σώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και
για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (ΕΕ L 281 της
23.11.1995, σ. 31).
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Όταν παύει να υπάρχει η δυσλειτουργία του συστήματος ηλεκτρο
νικής ανταλλαγής και όταν αποκαθίσταται η σύνδεση με το
SFC2014 ή αίρεται η αιτία ανωτέρας βίας, το ενδιαφερόμενο
μέρος εισάγει αμέσως και στο SFC2014 τις πληροφορίες που
έχει ήδη στείλει σε χαρτί.

Για τους σκοπούς του στοιχείου β) του πρώτου εδαφίου, καλύπτο
νται οι ακόλουθες πτυχές της πολιτικής ασφάλειας ΤΟ, κατά περί
πτωση:

4.
Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 3, η
ημερομηνία που φέρει η σφραγίδα του ταχυδρομείου θεωρείται
ως ημερομηνία υποβολής του εν λόγω εγγράφου.

β) μέσα αποθήκευσης δεδομένων και έλεγχος πρόσβασης·

Άρθρο 6

γ) έλεγχος της καταχώρισης σε αρχείο·
δ) έλεγχος πρόσβασης και κωδικού αναγνώρισης·

Ασφάλεια των δεδομένων που διαβιβάζονται μέσω του
SFC2014
1.
Η Επιτροπή καθιερώνει πολιτική ασφάλειας στον τομέα της
τεχνολογίας της πληροφορίας («πολιτική ασφάλειας ΤΠ του SFC»)
για το SFC2014, η οποία θα εφαρμόζεται στο προσωπικό που
χρησιμοποιεί το SFC2014, σύμφωνα με τους οικείους ενωσιακούς
κανόνες και ιδίως σύμφωνα με την απόφαση C(2006) 3602 (1) της
Επιτροπής και με τους κανόνες εφαρμογής της. Η Επιτροπή ορίζει
πρόσωπο ή πρόσωπα αρμόδια για τον σχεδιασμό, τη διατήρηση και
την εξασφάλιση της ορθής εφαρμογής της πολιτικής ασφάλειας στο
SFC2014.
2.
Τα κράτη μέλη και τα ευρωπαϊκά όργανα,
πής, που έχουν λάβει δικαιώματα πρόσβασης στο
τους όρους που έχουν δημοσιευθεί στην πύλη
μέτρα που εφαρμόζονται από την Επιτροπή στο
ασφαλή διαβίβαση δεδομένων, ιδίως σε σχέση
τεχνικής διεπαφής που αναφέρεται στο άρθρο
του παρόντος κανονισμού.

α) υλική ασφάλεια·

εκτός της Επιτρο
SFC2014, τηρούν
SFC2014 και τα
SFC2014 για την
με τη χρήση της
5 παράγραφος 1

3.
Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή εφαρμόζουν και εξασφαλίζουν
την αποτελεσματικότητα των μέτρων ασφάλειας που εκδίδονται για
την προστασία των δεδομένων που αποθήκευσαν και διαβίβασαν
μέσω του SFC2014.
4.
Τα κράτη μέλη υιοθετούν μια εθνική, περιφερειακή ή τοπική
πολιτική ασφάλειας των πληροφοριών που καλύπτει την πρόσβαση
στο SFC2014 και την αυτόματη εισαγωγή δεδομένων σ’ αυτό, ώστε
να τηρείται ένα ελάχιστο σύνολο απαιτήσεων ασφάλειας. Αυτή η
εθνική, περιφερειακή ή τοπική πολιτική ασφάλειας ΤΠ μπορεί να
αφορά και άλλα έγγραφα ασφάλειας. Κάθε κράτος μέλος μεριμνά
ώστε οι εν λόγω πολιτικές ασφάλειας ΤΠ να ισχύουν για όλες τις
αρχές που χρησιμοποιούν το SFC2014.
5.
Αυτή η εθνική, περιφερειακή ή τοπική πολιτική ασφάλειας ΤΠ
περιλαμβάνει:
α) τις πτυχές ασφάλειας ΤΠ της εργασίας που επιτελούν το πρό
σωπο ή τα πρόσωπα που είναι αρμόδια για τη διαχείριση των
δικαιωμάτων πρόσβασης που αναφέρονται στο άρθρο 3 παρά
γραφος 3 του παρόντος κανονισμού, όταν πρόκειται για εφαρ
μογή άμεσης χρήσης·
β) όταν πρόκειται για εθνικά, περιφερειακά ή τοπικά συστήματα
πληροφορικής συνδεδεμένα με το SFC2014 μέσω τεχνικής διε
παφής που αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 του παρό
ντος κανονισμού, τα μέτρα ασφάλειας χάρη στα οποία ευθυ
γραμμίζονται τα προαναφερόμενα συστήματα με τις απαιτήσεις
ασφάλειας του SFC2014.
(1) Απόφαση C(2006) 3602, της 16ης Αυγούστου 2006, για την ασφά
λεια των συστημάτων πληροφορικής που χρησιμοποιεί η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή.

ε) παρακολούθηση·
στ) διασύνδεση με το SFC2014·
ζ) υποδομή επικοινωνιών·
η) διαχείριση ανθρώπινων πόρων πριν από την έναρξη απασχόλη
σης, στη διάρκεια της απασχόλησης και μετά τον τερματισμό
της απασχόλησης·
θ) διαχείριση περιστατικών.
6.
Αυτή η εθνική, περιφερειακή ή τοπική πολιτική ασφάλειας ΤΠ
για το SFC2014 βασίζεται σε εκτίμηση επικινδυνότητας και τα
μέτρα που περιγράφονται σ’ αυτή την πολιτική ασφάλειας είναι
ανάλογα των κινδύνων που εντοπίζονται.
7.
Τα έγγραφα που παρουσιάζουν την εθνική, περιφερειακή ή
τοπική πολιτική ασφάλειας ΤΠ τίθενται στη διάθεση της Επιτροπής
έπειτα από αίτημά της.
8.
Τα κράτη μέλη ορίζουν, σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο,
ένα ή περισσότερα πρόσωπα ως αρμόδια για τη συντήρηση και την
εξασφάλιση της εφαρμογής της εθνικής, περιφερειακής ή τοπικής
πολιτικής ασφάλειας ΤΠ για το SFC2014. Το εν λόγω πρόσωπο ή
τα εν λόγω πρόσωπα ενεργούν ως σημεία επαφής με το πρόσωπο ή
τα πρόσωπα που ορίζει η Επιτροπή και αναφέρονται στο άρθρο 6
παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού.
9.
Τόσο η πολιτικής ασφάλειας ΤΠ για το SFC2014 όσο και η
σχετική εθνική, περιφερειακή ή τοπική πολιτική ασφάλειας ΤΠ επι
καιροποιούνται όταν σημειώνονται τεχνολογικές αλλαγές, όταν
εντοπίζονται νέες απειλές ή όταν συμβαίνουν άλλες σχετικές εξελί
ξεις. Επανεξετάζονται οπωσδήποτε κάθε χρόνο, ώστε να εξασφαλί
ζεται ότι εξακολουθούν να αντεπεξέρχονται στις απαιτήσεις.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

Διατάξεις εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1299/2013
ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

(Εξουσιοδότηση βάσει του άρθρου 8 παράγραφος 2 δεύτερο
εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1299/2013)
Άρθρο 7
Κατηγορίες παρέμβασης για τον στόχο της ευρωπαϊκής
εδαφικής συνεργασίας
Η ονοματολογία των κατηγοριών παρέμβασης που αναφέρεται στο
άρθρο 8 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.
1299/2013 περιλαμβάνεται στο παράρτημα του παρόντος κανονι
σμού.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ III
ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 8
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επόμενη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και εφαρμόζεται άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 25 Φεβρουαρίου 2014.
Για την Επιτροπή
Ο Πρόεδρος
José Manuel BARROSO
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Ονοματολογία για τις κατηγορίες παρέμβασης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης στο πλαίσιο του
στόχου της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας
ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΚΩΔΙΚΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
1. ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
I. Παραγωγική επένδυση:
001

Γενική παραγωγική επένδυση στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις («ΜΜΕ»)

002

Διαδικασίες έρευνας και ανάπτυξης σε μεγάλες επιχειρήσεις

003

Παραγωγική επένδυση σε μεγάλες επιχειρήσεις που συνδέεται με την οικονομία χαμηλής έντασης άνθρακα

004

Παραγωγική επένδυση που συνδέεται με τη συνεργασία μεταξύ μεγάλων επιχειρήσεων και ΜΜΕ για την ανάπτυξη
προϊόντων και υπηρεσιών των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών («ΤΠΕ»), για την ανάπτυξη του
ηλεκτρονικού εμπορίου και για την τόνωση της ζήτησης ΤΠΕ

II. Υποδομή για την παροχή βασικών υπηρεσιών και συναφών επενδύσεων:
Ενεργειακή υποδομή
005

Ηλεκτρισμός (αποθήκευση και μεταφορά)

006

Ηλεκτρισμός (αποθήκευση και μεταφορά· ΔΕΔ-Ε)

007

Φυσικό αέριο

008

Φυσικό αέριο (ΔΕΔ-Ε)

009

Ανανεώσιμη ενέργεια: αιολική

010

Ανανεώσιμη ενέργεια: ηλιακή

011

Ανανεώσιμη ενέργεια: βιομάζα

012

Άλλες μορφές ανανεώσιμης ενέργειας (συμπεριλαμβάνονται η υδροηλεκτρική, η γεωθερμική και η θαλάσσια) και
ολοκλήρωση των ανανεώσιμων μορφών ενέργειας (συμπεριλαμβάνονται οι υποδομές αποθήκευσης, οι υποδομές
παραγωγής ενέργειας αέριας μορφής από ηλεκτρικό ρεύμα και οι υποδομές παραγωγής υδρογόνου από ανανεώσιμες
πηγές)

013

Ανακαίνιση των δημόσιων υποδομών με σκοπό την ενεργειακή απόδοση, έργα επίδειξης και μέτρα στήριξης

014

Ανακαίνιση των κατοικιών με σκοπό την ενεργειακή απόδοση, έργα επίδειξης και μέτρα στήριξης

015

Έξυπνα συστήματα διανομής ενέργειας μεσαίας και χαμηλής τάσης (συμπεριλαμβάνονται τα έξυπνα δίκτυα και τα
συστήματα ΤΠΕ)

016

Συμπαραγωγή υψηλής απόδοσης και τηλεθέρμανση
Περιβαλλοντική υποδομή

017

Διαχείριση οικιακών αποβλήτων (συμπεριλαμβάνονται μέτρα ελαχιστοποίησης, διαλογής, ανακύκλωσης)

018

Διαχείριση οικιακών αποβλήτων (συμπεριλαμβάνονται μέτρα μηχανικής επεξεργασίας, θερμικής επεξεργασίας, αποτέ
φρωσης και υγειονομικής ταφής)
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019

Διαχείριση εμπορικών, βιομηχανικών ή επικίνδυνων αποβλήτων

020

Παροχή νερού για ανθρώπινη κατανάλωση (υποδομή άντλησης, επεξεργασίας, αποθήκευσης και διανομής)

021

Διαχείριση υδάτων και συντήρηση του πόσιμου νερού (συμπεριλαμβάνονται η διαχείριση λεκανών απορροής ποταμών,
η υδροδότηση, τα ειδικά μέτρα προσαρμογής στην αλλαγή του κλίματος, τα συστήματα μέτρησης ανά περιοχή ή ανά
καταναλωτή, τα συστήματα χρέωσης και η μείωση των διαρροών)

022

Επεξεργασία υγρών λυμάτων

023

Περιβαλλοντικά μέτρα με σκοπό τη μείωση και/ή την αποφυγή εκπομπών αερίων θερμοκηπίου (συμπεριλαμβάνονται η
επεξεργασία και η αποθήκευση μεθανίου και η λιπασματοποίηση)
Υποδομές μεταφορών

024

Σιδηρόδρομοι (ΔΕΔ-Μ κεντρικό δίκτυο)

025

Σιδηρόδρομοι (ΔΕΔ-Μ συνολικό δίκτυο)

026

Άλλοι σιδηρόδρομοι

027

Κινητός σιδηροδρομικός εξοπλισμός

028

Κεντρικό δίκτυο αυτοκινητοδρόμων και άλλων δρόμων ΔΕΔ-Μ (νέες κατασκευές)

029

Συνολικό δίκτυο αυτοκινητοδρόμων και άλλων δρόμων ΔΕΔ-Μ (νέες κατασκευές)

030

Δευτερεύουσες οδικές συνδέσεις με το οδικό δίκτυο και τους κόμβους ΔΕΔ-Μ (νέες κατασκευές)

031

Άλλοι εθνικοί και περιφερειακοί δρόμοι (νέες κατασκευές)

032

Τοπικές οδοί πρόσβασης (νέες κατασκευές)

033

Ανακατασκευές και βελτιώσεις οδών ΔΕΔ-Μ

034

Άλλες ανακατασκευές και βελτιώσεις οδών (αυτοκινητοδρόμων, εθνικών, περιφερειακών ή τοπικών οδών)

035

Πολυτροπικές μεταφορές (ΔΕΔ-Μ)

036

Πολυτροπικές μεταφορές

037

Αερολιμένες (ΔΕΔ-Μ) (1)

038

Άλλοι αερολιμένες (1)

039

Θαλάσσιοι λιμένες (ΔΕΔ-Μ)

040

Άλλοι θαλάσσιοι λιμένες

041

Εσωτερικές πλωτές οδοί και λιμένες (ΔΕΔ-Μ)

042

Εσωτερικές πλωτές οδοί και λιμένες (περιφερειακά και τοπικά)
Βιώσιμες μεταφορές

043

Υποδομή και προώθηση καθαρών αστικών μεταφορών (συμπεριλαμβάνονται ο εξοπλισμός και το τροχαίο υλικό)
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Έξυπνα συστήματα μεταφορών (συμπεριλαμβάνονται η θεσμοθέτηση της διαχείρισης της ζήτησης, τα συστήματα
διοδίων, τα πληροφορικά συστήματα παρακολούθησης, ελέγχου και ενημέρωσης)
Υποδομή τεχνολογίας των πληροφοριών και των επικοινωνιών

045

ΤΠΕ: Δίκτυο κορμού/οπισθόζευξης

046

ΤΠΕ: Ευρυζωνικό δίκτυο υψηλής ταχύτητας (βρόχος πρόσβασης/τοπικός βρόχος· >/= 30 Mbps)

047

ΤΠΕ: Ευρυζωνικό δίκτυο πολύ υψηλής ταχύτητας (βρόχος πρόσβασης/τοπικός βρόχος· >/= 100 Mbps)

048

ΤΠΕ: Άλλα είδη υποδομής ΤΠΕ/πόρων/εξοπλισμού πληροφορικής μεγάλης κλίμακας (συμπεριλαμβάνεται η ηλεκτρο
νική υποδομή, τα κέντρα δεδομένων και οι αισθητήρες· συμπεριλαμβάνονται επίσης όταν είναι ενσωματωμένα σε άλλη
υποδομή, όπως σε ερευνητικές εγκαταστάσεις, σε περιβαλλοντική και κοινωνική υποδομή)

III. Κοινωνική υποδομή, υποδομή υγείας, εκπαίδευσης και άλλη συναφής υποδομή
049

Εκπαιδευτική υποδομή για την τριτοβάθμια εκπαίδευση

050

Εκπαιδευτική υποδομή για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και για την εκπαίδευση ενηλίκων

051

Εκπαιδευτική υποδομή για τη σχολική εκπαίδευση (πρωτοβάθμια και γενική δευτεροβάθμια)

052

Υποδομή εκπαίδευσης και φροντίδας παιδιών προσχολικής ηλικίας

053

Υποδομές στον τομέα της υγείας

054

Υποδομές στον τομέα της στέγασης

055

Άλλες κοινωνικές υποδομές που συμβάλλουν στην περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη

IV. Ανάπτυξη ενδογενούς δυναμικού:
Έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία
056

Επένδυση σε υποδομή, δυναμικότητα και εξοπλισμό σε ΜΜΕ που συνδέονται άμεσα με δραστηριότητες έρευνας και
καινοτομίας

057

Επένδυση σε υποδομή, δυναμικότητα και εξοπλισμό σε μεγάλες επιχειρήσεις που συνδέονται άμεσα με δραστηριό
τητες έρευνας και καινοτομίας

058

Υποδομή έρευνας και καινοτομίας (δημόσια)

059

Υποδομή έρευνας και καινοτομίας (ιδιωτική, συμπεριλαμβανομένων των επιστημονικών πάρκων)

060

Δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας σε δημόσια ερευνητικά κέντρα και κέντρα ικανοτήτων, συμπεριλαμβανομέ
νης της δικτύωσης

061

Δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας σε ιδιωτικά ερευνητικά κέντρα, συμπεριλαμβανομένης της δικτύωσης

062

Μεταφορά τεχνολογίας και συνεργασία πανεπιστημίων-επιχειρήσεων κατ’ εξοχήν προς όφελος ΜΜΕ

063

Στήριξη συνεργατικών σχηματισμών (cluster) και δίκτυα επιχειρήσεων κατ’ εξοχήν προς όφελος ΜΜΕ

064

Διεργασίες έρευνας και καινοτομίας σε ΜΜΕ (συμπεριλαμβανομένων συστημάτων κουπονιών, της καινοτομίας διερ
γασιών, σχεδιασμού, υπηρεσιών και της κοινωνικής καινοτομίας)
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Υποδομές έρευνας και καινοτομίας, μεταφορά τεχνολογίας και συνεργασία στο πλαίσιο επιχειρήσεων που επικεντρώ
νονται στην οικονομία χαμηλής έντασης άνθρακα και στην ανθεκτικότητα στην αλλαγή του κλίματος
Ανάπτυξη επιχειρηματικής δραστηριότητας

066

Προηγμένες υπηρεσίες στήριξης για ΜΜΕ και ομίλους ΜΜΕ (περιλαμβάνονται υπηρεσίες διοίκησης επιχειρήσεων,
μάρκετινγκ και σχεδιασμού)

067

Επιχειρηματική ανάπτυξη ΜΜΕ, στήριξη της επιχειρηματικότητας και των φυτωρίων επιχειρήσεων (περιλαμβάνεται η
στήριξη τεχνοβλαστών και παράγωγων επιχειρήσεων)

068

Έργα ενεργειακής απόδοσης και επίδειξης σε ΜΜΕ και μέτρα στήριξης

069

Στήριξη φιλικών προς το περιβάλλον διεργασιών παραγωγής και αποδοτικής χρήσης των πόρων στις ΜΜΕ

070

Προώθηση της ενεργειακής απόδοσης σε μεγάλες επιχειρήσεις

071

Ανάπτυξη και προώθηση επιχειρήσεων ειδικευμένων στην παροχή υπηρεσιών που συμβάλλουν στην οικονομία χαμη
λής έντασης άνθρακα και στην ανθεκτικότητα στην αλλαγή του κλίματος (συμπεριλαμβάνεται η υποστήριξη των εν
λόγω υπηρεσιών)

072

Επιχειρηματική υποδομή για ΜΜΕ (συμπεριλαμβάνονται βιομηχανικά πάρκα και βιομηχανικοί χώροι)

073

Στήριξη κοινωνικών επιχειρήσεων (ΜΜΕ)

074

Ανάπτυξη και προβολή των στοιχείων που αποτελούν κεφάλαιο για τον τουρισμό στις ΜΜΕ

075

Ανάπτυξη και προβολή των τουριστικών υπηρεσιών στις ΜΜΕ ή για τις ΜΜΕ

076

Ανάπτυξη και προβολή των στοιχείων που αποτελούν κεφάλαιο για τον τομέα του πολιτισμού και της δημιουργίας
στις ΜΜΕ

077

Ανάπτυξη και προβολή των υπηρεσιών στον τομέα του πολιτισμού και της δημιουργίας στις ΜΜΕ ή για τις ΜΜΕ
Τεχνολογίες των πληροφοριών και των επικοινωνιών (ΤΠΕ) — τόνωση της ζήτησης, εφαρμογές και υπηρεσίες

078

Υπηρεσίες και εφαρμογές ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (συμπεριλαμβάνονται οι ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις, τα
μέτρα ΤΠΕ για τη στήριξη της μεταρρύθμισης της δημόσιας διοίκησης, η ασφάλεια του κυβερνοχώρου, τα μέτρα
εμπιστοσύνης και προστασίας της ιδιωτικής ζωής, η ηλεκτρονική δικαιοσύνη και η ηλεκτρονική δημοκρατία)

079

Πρόσβαση στις πληροφορίες του δημόσιου τομέα (συμπεριλαμβάνονται τα ανοιχτά δεδομένα του ηλεκτρονικού
πολιτισμού, οι ψηφιακές βιβλιοθήκες, το ψηφιακό περιεχόμενο και ο ηλεκτρονικός τουρισμός)

080

Υπηρεσίες και εφαρμογές ηλεκτρονικής ένταξης, ηλεκτρονικής προσβασιμότητας, ηλεκτρονικής μάθησης και ηλε
κτρονικής παιδείας, ψηφιακός γραμματισμός

081

Λύσεις ΤΠΕ για το θέμα της υγιούς και ενεργού γήρανσης και υπηρεσίες και εφαρμογές ηλεκτρονικής υγείας
(συμπεριλαμβάνεται η ηλεκτρονική περίθαλψη και η υποβοηθούμενη από το περιβάλλον αυτόνομη διαβίωση)

082

Υπηρεσίες και εφαρμογές ΤΠΕ για ΜΜΕ (συμπεριλαμβάνονται το ηλεκτρονικό εμπόριο, η ηλεκτρονική επιχειρηματική
δραστηριότητα και οι δικτυωμένες επιχειρηματικές διεργασίες), ζωντανά εργαστήρια, επιχειρηματίες του διαδικτύου
και νεοσύστατες επιχειρήσεις στον τομέα των ΤΠΕ
Περιβάλλον

083

Μέτρα για την ποιότητα του αέρα

084

Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης (IPPC)

085

Προστασία και βελτίωση της βιοποικιλότητας, προστασία της φύσης και «πράσινη» υποδομή

086

Προστασία, αποκατάσταση και βιώσιμη χρήση των τόπων του δικτύου Natura 2000
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087

Μέτρα προσαρμογής στην αλλαγή του κλίματος και πρόληψη και διαχείριση των κινδύνων που συνδέονται με το
κλίμα, όπως είναι η διάβρωση, οι πυρκαγιές, οι πλημμύρες, οι θύελλες και η ξηρασία· περιλαμβάνονται ενέργειες
ευαισθητοποίησης, πολιτική προστασία και συστήματα και υποδομές διαχείρισης καταστροφών

088

Πρόληψη και διαχείριση φυσικών κινδύνων που δεν σχετίζονται με την αλλαγή του κλίματος (π.χ. σεισμοί) και
κινδύνων από ανθρώπινες δραστηριότητες (π.χ. τεχνολογικά ατυχήματα)· περιλαμβάνονται ενέργειες ευαισθητοποί
ησης, πολιτική προστασία και συστήματα και υποδομές διαχείρισης καταστροφών

089

Αποκατάσταση βιομηχανικών χώρων και μολυσμένης γης

090

Ποδηλατόδρομοι και μονοπάτια για περιπάτους

091

Ανάπτυξη και προώθηση του τουριστικού δυναμικού φυσικών περιοχών

092

Προστασία, ανάπτυξη και προβολή δημόσιας τουριστικής περιουσίας

093

Ανάπτυξη και προβολή δημόσιων υπηρεσιών τουρισμού

094

Προστασία, ανάπτυξη και προβολή δημόσιων πόρων πολιτιστικής κληρονομιάς

095

Ανάπτυξη και προβολή δημόσιων υπηρεσιών πολιτιστικής κληρονομιάς
Άλλα

096

Θεσμική ικανότητα των δημόσιων διοικήσεων και των δημόσιων υπηρεσιών που συνδέονται με την εφαρμογή του
ΕΤΠΑ ή δράσεις υποστήριξης πρωτοβουλιών που σχετίζονται με τη θεσμική ικανότητα του ΕΚΤ

097

Πρωτοβουλίες τοπικής ανάπτυξης υπό την αιγίδα τοπικών κοινοτήτων σε αστικές και αγροτικές περιοχές

098

Εξόχως απόκεντρες περιοχές: αντιστάθμιση τυχόν πρόσθετου κόστους λόγω ελλιπούς προσβασιμότητας και εδαφικού
κατακερματισμού

099

Εξόχως απόκεντρες περιοχές: ειδική δράση για την αντιστάθμιση του πρόσθετου κόστους που οφείλεται σε παράγο
ντες σχετιζόμενους με το μέγεθος της αγοράς

100

Εξόχως απόκεντρες περιοχές: στήριξη για την αντιστάθμιση του πρόσθετου κόστους λόγω δυσκολιών που οφείλονται
στις κλιματικές συνθήκες και το ανάγλυφο του εδάφους

101

Σταυροειδής χρηματοδότηση στο πλαίσιο του ΕΤΠΑ (στήριξη σε δράσεις τύπου ΕΚΤ, απαραίτητες για την ικανοποι
ητική εφαρμογή του μέρους εκείνου της πράξης που εμπίπτει στο ΕΤΠΑ και συνδέεται άμεσα μ’ αυτό)

V. Προώθηση της διατηρήσιμης και ποιοτικής απασχόλησης και υποστήριξη της κινητικότητας του εργατικού
δυναμικού:
102

Πρόσβαση στην απασχόληση για αναζητούντες εργασία και ανενεργούς, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρονίως
ανέργων και των ατόμων που έχουν αποκοπεί επί μακρόν από την αγορά εργασίας, μεταξύ άλλων μέσω τοπικών
πρωτοβουλιών απασχόλησης και μέσω της υποστήριξης της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού

103

Σταθερή και διαρκής ένταξη των νέων στην αγορά εργασίας, ιδίως εκείνων που δεν απασχολούνται ούτε εκπαιδεύο
νται ούτε καταρτίζονται, συμπεριλαμβανομένων των νέων που αντιμετωπίζουν κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού και
των νέων από περιθωριοποιημένες κοινότητες, μεταξύ άλλων με την εφαρμογή της πρωτοβουλίας «εγγυήσεις για τη
νεολαία».

104

Αυτοαπασχόληση, επιχειρηματικότητα και ίδρυση επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των πολύ μικρών, μικρών και
μεσαίων επιχειρήσεων

105

Ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών σε όλους τους τομείς, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης στην απασχόληση,
της εξέλιξης στη σταδιοδρομία, του συνδυασμού επαγγελματικής και προσωπικής ζωής και της προώθησης της ίσης
αμοιβής για ίση εργασία

106

Προσαρμογή των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών στην αλλαγή

107

Ενεργός και υγιής γήρανση
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Εκσυγχρονισμός των θεσμικών οργάνων της αγοράς εργασίας, όπως είναι οι δημόσιες και ιδιωτικές υπηρεσίες
απασχόλησης, και βελτίωση της αντιστοίχισης με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, μεταξύ άλλων με ενέργειες
που ενισχύουν τη διακρατική κινητικότητα του εργατικού δυναμικού, καθώς και με μηχανισμούς κινητικότητας
και με καλύτερη συνεργασία μεταξύ θεσμικών οργάνων και ενδιαφερόμενων φορέων

VI. Προαγωγή της κοινωνικής ενσωμάτωσης, καταπολέμηση της φτώχειας και όλων των διακρίσεων:
109

Ενεργητική ενσωμάτωση, μεταξύ άλλων με σκοπό την προώθηση της ισότητας των ευκαιριών και της ενεργητικής
συμμετοχής και τη βελτίωση της απασχολησιμότητας

110

Κοινωνικοοικονομική ένταξη των περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομά

111

Καταπολέμηση όλων των μορφών διακρίσεων και προώθηση της ισότητας των ευκαιριών

112

Βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων
της υγειονομικής περίθαλψης και των κοινωνικών υπηρεσιών γενικού συμφέροντος

113

Προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της επαγγελματικής ένταξης σε κοινωνικές υπηρεσίες και της
κοινωνικής οικονομίας και της οικονομίας της αλληλεγγύης για τη διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση

114

Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων

VII. Επένδυση στην εκπαίδευση, στην κατάρτιση και στην επαγγελματική κατάρτιση για δεξιότητες και δια βίου
μάθηση:
115

Περιορισμός και πρόληψη της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου και προώθηση της ισότιμης πρόσβασης σε
προσχολική, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση καλής ποιότητας, συμπεριλαμβανομένων των τυπικών, μη
τυπικών και άτυπων μαθησιακών διαδρομών για την επανένταξη στην εκπαίδευση και στην κατάρτιση

116

Βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας, όπως επίσης και της πρόσβασης στην τριτοβάθμια ή ισοδύ
ναμη εκπαίδευση με σκοπό την αύξηση των επιπέδων συμμετοχής σ’ αυτή τη βαθμίδα και των επιπέδων ολοκλήρωσής
της, ιδίως για τις μειονεκτικές ομάδες

117

Ενίσχυση της ισότιμης πρόσβασης στη διά βίου μάθηση, για όλες τις ηλικιακές ομάδες, σε τυπικό, μη τυπικό και
άτυπο πλαίσιο, αναβάθμιση των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων του εργατικού δυναμικού και προώ
θηση ευέλικτων μαθησιακών διαδρομών, μεταξύ άλλων με επαγγελματικό προσανατολισμό και με επικύρωση των
ικανοτήτων που αποκτώνται

118

Βελτίωση της συνάφειας των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης με την αγορά εργασίας, διευκόλυνση της
μετάβασης από την εκπαίδευση στην εργασία, ενίσχυση των συστημάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης
και βελτίωση της ποιότητάς τους, μεταξύ άλλων, με μηχανισμούς πρόβλεψης των μελλοντικών αναγκών σε δεξιό
τητες, με την προσαρμογή των προγραμμάτων σπουδών και με την καθιέρωση και ανάπτυξη μαθησιακών συστημάτων
με βάση την εργασία, συμπεριλαμβανομένων των διπλών συστημάτων μάθησης και των συστημάτων μαθητείας

VIII. Ενίσχυση της θεσμικής ικανότητας των δημόσιων αρχών και των ενδιαφερόμενων φορέων και αποτελεσματική
δημόσια διοίκηση:
119

Επένδυση στη θεσμική ικανότητα και στην αποτελεσματικότητα των δημόσιων διοικήσεων και των δημόσιων υπηρε
σιών σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο με σκοπό την πραγματοποίηση μεταρρυθμίσεων, τη βελτίωση των
κανονιστικών διατάξεων και τη χρηστή διακυβέρνηση

120

Ανάπτυξη ικανοτήτων για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη που προσφέρουν εκπαίδευση, διά βίου μάθηση, κατάρτιση και
απασχόληση και εφαρμόζουν κοινωνικές πολιτικές, μεταξύ άλλων μέσω τομεακών και εδαφικών συμφώνων με σκοπό
την κινητοποίηση για μεταρρυθμίσεις σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο

ΙΧ. Τεχνική Βοήθεια
121

Προετοιμασία, εφαρμογή, παρακολούθηση, επιθεώρηση

122

Αξιολόγηση και μελέτες

123

Πληροφόρηση και επικοινωνία

(1) Αφορούν μόνο επενδύσεις που σχετίζονται με την περιβαλλοντική προστασία ή συνοδεύονται από επενδύσεις που απαιτούνται για τον
μετριασμό ή τη μείωση του αρνητικού περιβαλλοντικού αντίκτυπου.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΚΩΔΙΚΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
2. ΜΟΡΦΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
01

Μη επιστρεπτέα επιχορήγηση

02

Επιστρεπτέα επιχορήγηση

03

Στήριξη με τα χρηματοδοτικά μέσα: επιχειρηματικά κεφάλαια και συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο ή ισοδύναμα

04

Στήριξη με τα χρηματοδοτικά μέσα: δανειοδότηση ή ισοδύναμα

05

Στήριξη με τα χρηματοδοτικά μέσα: εγγύηση ή ισοδύναμα

06

Στήριξη με τα χρηματοδοτικά μέσα: επιδότηση επιτοκίου, επιδότηση προμηθειών εγγύησης, τεχνική υποστήριξη ή
ισοδύναμα

07

Βραβείο

ΠΙΝΑΚΑΣ 3: ΚΩΔΙΚΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΔΑΦΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ
3. ΤΥΠΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
01

Μεγάλες αστικές περιοχές (πυκνοκατοικημένες με πληθυσμό > 50 000)

02

Μικρές αστικές περιοχές (μετρίως κατοικημένες με πληθυσμό > 5 000)

03

Αγροτικές περιοχές (αραιοκατοικημένες)

04

Περιοχή μακροπεριφερειακής συνεργασίας

05

Συνεργασία μεταξύ τομέων του εθνικού ή περιφερειακού προγράμματος σε εθνικό πλαίσιο

06

Διακρατική συνεργασία στο πλαίσιο του ΕΚΤ

07

Άνευ αντικειμένου

ΠΙΝΑΚΑΣ 4: ΚΩΔΙΚΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
4. ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
01

Ολοκληρωμένη εδαφική επένδυση — Αστική

02

Άλλες ολοκληρωμένες προσεγγίσεις για τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη

03

Ολοκληρωμένη εδαφική επένδυση — Άλλη

04

Άλλες ολοκληρωμένες προσεγγίσεις για τη βιώσιμη αγροτική ανάπτυξη

05

Άλλες ολοκληρωμένες προσεγγίσεις για τη βιώσιμη αστική/αγροτική ανάπτυξη

06

Πρωτοβουλίες τοπικής ανάπτυξης υπό την αιγίδα τοπικών κοινοτήτων

07

Άνευ αντικειμένου
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5: ΚΩΔΙΚΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ
5. ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ (ΕΤΠΑ και ταμείο συνοχής)
01

Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας·

02

Βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης και της ποιότητας των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών

03

Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων

04

Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς

05

Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και πρόληψη των κινδύνων

06

Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων

07

Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και άρση των εμποδίων στις υποδομές των βασικών δικτύων

08

Προώθηση της διατηρήσιμης και ποιοτικής απασχόλησης και υποστήριξη της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού

09

Προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης και καταπολέμηση της φτώχειας και όλων των διακρίσεων

10

Επένδυση στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την επαγγελματική κατάρτιση για δεξιότητες και διά βίου μάθηση

11

Ενίσχυση της θεσμικής ικανότητας των δημόσιων αρχών και των ενδιαφερόμενων φορέων και αποτελεσματική δημόσια
διοίκηση

12

Άνευ αντικειμένου (Μόνο τεχνική βοήθεια)

ΠΙΝΑΚΑΣ 6: ΚΩΔΙΚΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
6. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
01

Γεωργία και δάση.

02

Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια

03

Βιομηχανία τροφίμων και ποτών

04

Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών και προϊόντων

05

Κατασκευή εξοπλισμού μεταφορών

06

Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων

07

Άλλες μη κατονομαζόμενες μεταποιητικές βιομηχανίες

08

Κατασκευές

09

Ορυχεία και λατομεία (συμπεριλαμβανομένης της εξόρυξης υλικών παραγωγής ενέργειας)

10

Ηλεκτρική ενέργεια, φυσικό αέριο, ατμός, ζεστό νερό και κλιματισμός

11

Παροχή νερού, επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης

12

Μεταφορές και αποθήκευση,
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13

Δραστηριότητες πληροφόρησης και επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένων των τηλεπικοινωνιών, δραστηριοτήτων ενημέρω
σης, προγραμματισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών, παροχή συμβουλών και συναφείς δραστηριότητες

14

Χονδρικό και λιανικό εμπόριο

15

Δραστηριότητες τουρισμού, παροχής υπηρεσιών στέγασης και εστίασης

16

Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες

17

Διαχείριση ακίνητης περιουσίας, εκμίσθωση και επιχειρηματικές δραστηριότητες

18

Δημόσια διοίκηση

19

Εκπαίδευση

20

Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας

21

Δραστηριότητες κοινωνικής εργασίας, υπηρεσίες στο κοινωνικό σύνολο, κοινωνικές και ατομικές υπηρεσίες

22

Δραστηριότητες που συνδέονται με το περιβάλλον και την αλλαγή του κλίματος

23

Τέχνες, ψυχαγωγία, δημιουργικοί κλάδοι και αναψυχή

24

Άλλες μη κατονομαζόμενες υπηρεσίες

ΠΙΝΑΚΑΣ 7: ΚΩΔΙΚΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
7. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ (2)
Κωδικός

Γεωγραφική θέση
Κωδικός περιφέρειας ή περιοχής στην οποία είναι εγκατεστημένη ή ασκείται η δραστηριότητα, όπως αναφέρεται στην
ονοματολογία των εδαφικών στατιστικών μονάδων (NUTS), στο παράρτημα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1059/2003
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (1)

(1) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1059/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Μαΐου 2003, για τη θέσπιση μιας κοινής
ονοματολογίας των εδαφικών στατιστικών μονάδων (NUTS) (ΕΕ L 154 της 21.6.2003, σ. 1).
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